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Jaarmarkt Limmen heeft
‘stapels’ nieuwe dingen
Woensdag 29 juni is er weer de jaarlijkse markt in Limmen. Ieder jaar
probeert de jaarmarktcommissie er
weer een aantrekkelijke markt met
nieuwe dingen van te maken. Wel
vernieuwd is het zeker want na vele
jaren het stanghangen en de laatste
3 jaren de klimtoren is er een nieuwe
blikvanger bij de kerk. De commissie
heeft samen met Hopman ERA Makelaars een nieuwe uitdaging voor de
jeugd, maar ook ouders kunnen hier
aan meedoen. Dit jaar gaan we krat
stapelen! In een opblaaskooi kan iedereen, gezekerd en wel, de strijd met
elkaar aangaan. Wie zal er het hoogst
komen? Er is een competitie waarmee
dit jaar leuke prijzen zijn te winnen,
kadobonnen van € 5,- tot € 100,- Bij
diverse jaarmarkten is het een groot
succes en nu dus voor de eerste keer
in Limmen! Het is de bedoeling dat je
je als team van 2 personen inschrijft

via heiloo@hopmanmakelaars.nl en
je dan op de dag zelf meldt bij het krat
stapelen. Het krat stapelen van vanaf
14.00uur tot 20.00uur voor de kerk.
Je kan kiezen in welke categorie je je
inschrijft; teams tot 16 jaar of teams
16 jaar en ouder. Daag dus je (klein)
kind, neefje of nichtje uit om mee te
doen. Of daag dus je vader, moeder,
opa, oma, tante of oom uit en ga voor
die hoofdprijs van € 100,- Mochten er
teams gelijk eindigen, dan wordt er
eind van de jaarmarkt een finale gespeeld waarbij het ook om snelheid
gaat. We kijken wie er het hoogst
komt binnen 2 minuten. Het is natuurlijk ook een mooi spektakel voor
de toeschouwers die langs komen en
zij die vanaf het terras van de Burgerij,
onder het genot van een lekker drankje, de durfals kunnen aanschouwen.
De route is trouwens dit jaar weer
teruggebracht naar een iets kleinere

en compacte markt met zo’n 120
kramen. Deze staan weer op de Vuurbaak – Kerkweg – Dusseldorperweg.
Vele ondernemers, verenigingen en
stichtingen zullen op de jaarmarkt
zich presenteren. De commissie heeft
gekeken naar een breed assortiment
zodat er niet 5 kramen met de zelfde
waar staan. Muziek van de Harmonie is er bij boerderij de Vredeburg.
Tios heeft een heus beweegplein met
leuke uitdagingen op het parkeerplein
hoek Vredeburglaan - Dusseldorperweg. Er is ook weer genoeg lekkers
te vinden bij de diverse kramen, voor
jong en oud is er dus genoeg te zien,
te proeven en te doen.
Quiz puzzeltocht voor jeugd
Samen met Conquista heeft de jaarmarkt een leuke uitdaging voor onze
jeugd; een Quiz puzzeltocht! Op de
dag van de jaarmarkt zelf kunnen kinderen een Quiz formulier ophalen bij
de kraam van Conquista. Op de markt
staan ondernemers die lid zijn van de
LOV en verenigingen uit Limmen die
te herkennen zijn aan ballonnen aan
de kraam! Bij deze kramen hangen
verschillende vragen met keuze antwoorden, hierbij staat een letter. Kies
dus het juiste antwoord voor de juiste
letter! Vul deze onderaan het formulier in en als je alle vragen hebt gehad
en de juiste letters invult dan krijg je
een mooie zin. Je kunt je formulier alleen deze avond weer inleveren bij de
kraam van Conquista. Is je antwoord
goed? Dan wacht er iets lekkers op je!
Veel suc6 met de speurtocht.

Meldt u tijdig aan bij ACC Service in Limmen!

100
Tempo 100 CaravanKeuringsdag op 2 juli a.s.
Auto + caravan service combi
Fris op vakantie? Laat uw airco nakijken!! Aircoservice slechts € 99! Elke
airco verliest per jaar minimaal 10
procent koudemiddel. Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit,
werkt de airco niet meer wat op den
duur tot grote schade kan leiden voor
aircopomp. Bescherm uw airco en laat
hem iedere 3 jaar opnieuw afvullen.

Bij de airco service controleren wij het
systeem meteen op eventuele lekkages. Zo kunt u fris en met gerust hart
op vakantie!
Vergeet ook niet uw caravan te laten
controleren voordat u op vakantie
gaat. Wij bieden u de prachtige combinatie dat wij zowel uw auto/camper
als wel uw caravan op 1 adres kunnen

onderhouden en repareren. Maak nu
uw afspraak en wacht niet te lang!!!
Tempo 100 voor caravans en aanhangwagens
Wilt u ook op de Duitse autobahn met
uw caravan* 100 km/uur kunnen rijden?
Het kan! Op zaterdag 2 juli is er een
tempo 100 keuringsdag bij ACCservice Limmen uitgevoerd door
een gerenommeerd keuringsbedrijf.
Aanmelding vooraf noodzakelijk
via onze website of per email naar:
info@acc-service.nl
* Indien uw caravan of aanhangwagen
aan de eisen voldoet kunt u met ons
een afspraak maken via onze website.
Na de 2 juli-inspectie ontvangt u binnen circa 10 werkdagen uw certificaat
en Tempo 100 sticker per post. De keuringskosten zijn € 120,-.
Zie ook onze advertentie op pagina 4
van deze krant en check onze website:
www.acc-service.nl

Kermisrun 2016:
Run and Fun in Limmen!
Op 10 september wordt ook dit jaar
weer de Kermisrun gehouden. De organisatie en bedrijven uit Limmen
hebben weer volop ideeën en inspiratie voor spectaculaire, leuke en sportieve hindernissen. Want de Kermisrun is niet alleen hardlopen maar een
uitdagend parcours vol hindernissen
waarbij wordt geklommen, gezwommen en getijgerd. Je blijft zeker niet
droog, wordt wel vies, fysiek intensief
uitgedaagd, muzikaal aangemoedigd
en beleeft de leukste run van het jaar.
De start is op een nieuwe plek en belooft weer heel bijzonder te worden.
De route is ook vernieuwd. Kortom:
geen herhaling van zetten, maar een
nieuwe uitdaging die je niet wilt missen. De inschrijving is gestart en al
100 deelnemers hebben zich ingeschreven. Meld je ook aan op www.
kermisrun.nl.
Een ronde bij de Kermisrun is ca. 2,5
kilometer en tijdens de run kun je nog
zelf bepalen of je de ronde 1, 2 of 3
keer loopt. Wanneer je voor de prijzen
gaat, moet je alle rondes lopen – maar
deelname op zich en iedere persoonlijke overwinning worden natuurlijk
even hard gevierd tijdens de aansluitende borrel en diner.

Iedere deelnemer of team met de
meest originele outfit die in ieder
geval na één ronde de finish bereikt
maakt kans op de prestigieuze titel ‘meest originele Kermisrun loper
2016’. De organisatie is zeer benieuwd
naar de creatieve uitspattingen.
Deelnemers vanaf 12 jaar kunnen al
meedoen. Wij hopen dan ook op veel
enthousiaste sportieve jongens en
meisjes die de competitie met zichzelf, hun vrienden of ouders aangaan.
De deelnamekosten bedragen €30,00
per persoon. Dit is inclusief startnummer, tijd chip waarmee je persoonlijke
rondetijden kunt meten, muziek
langs het parcours en een gezellig aansluitend diner. De Kermisrun
heeft geen winstbelang. De mogelijke
opbrengst wordt gedoneerd aan een
goed doel en dit jaar hebben we daarvoor het goede doel ‘de ouderen van
Limmen’ gekozen.
En zeer belangrijk: veiligheid staat
voorop! Daarom worden alle hindernissen streng geïnspecteerd en getest
op veiligheid door de Kermisrun organisatie. Het doel is om iedereen moe
maar heel over de finish te krijgen. De
Kermisrun staat vooral in het teken
van fun!

De Vereeniging: bouw
van duurzame woningen
Zoals in een eerdere editie van deze
krant al gemeld, zal de zuivelfabriek
van Friesland Campina haar activiteiten per 1 juli 2016 beëindigen. Na ruim
110 jaar komt er een einde aan het bedrijf dat in deze periode veel heeft betekend voor Limmen. Deze historische
plek zal nu worden ontwikkeld tot het
meest duurzame woningbouwproject
in de regio. Er zullen energie neutrale
woningen worden gebouwd in een
korte bouwtijd waardoor de overlast
tijdens de bouw tot een minimum
kan worden beperkt.
Op 23 mei heeft de eerste informatiebijeenkomst van het project plaatsgevonden in de Burgerij. Deze bijeen-

komst werd goed bezocht en positief
beoordeeld door omwonenden. Ook
de gemeente Castricum heeft inmiddels laten weten een positieve grondhouding in te nemen met betrekking
tot de medewerking aan het nieuwbouwproject. Volgens planning zal er
in 2017 worden gestart met de bouw.
Wilt u op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen van dit project. Meld
u zich dan aan voor de nieuwsbrief op
www.devereeniging-limmen.nl.
U kunt ook naar de Facebookpagina
van het project gaan of u via Rietveld
Makelaars inschrijven als belangstellende.
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is.
Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer
ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Duke Groenland ‘Baby van de maand’ geworden. Voor deze ‘Baby van de maand’ stelt Studio Welgraven een LOV-waardebon
van 50 Euro beschikbaar en deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen op de studio aan
de Schipperslaan 9 in Limmen!

‘BABY VAN DE
MAAND’

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met
de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst
als ’Baby van de Maand’.

Duke Groenland
– Geboren op 30 maart 2016–
Zoon van Paul en Thera Groenland

Evy Nijman

Jan Jacobus Johannes
Welboren

Faas Zomerdijk

Ries Joas Anne Glorie

– Geboren op 22 maart 2016–

– Geboren op 5 april 2016–

– Geboren op 18 april 2016–

– Geboren op 18 april 2016–

Dochter van Koen en Martine Nijman

Zoon van Jaap en Monique Welboren

Zoon van Herman Zomerdijk en Yvonne Poel

Zoon van Rick en Monique Glorie,
broertje van Tygo en Luuk

De r u br i ek L i m m er Kroos t
i s powered by

studio

welgraven.nl

Het nieuwe programma van Limmen
Cultuur 2016-2017
Het zomerseizoen moet nog beginnen, maar het bestuur van Limmen
Cultuur heeft voor komend winterseizoen het programma alweer klaar.
Dit komt binnenkort op onze site te
staan. Het is een zeer gevarieerd programma geworden met iedere maand
een optreden. Zo beginnen we in oktober met het Westfries Collectief in
Vredebrug. Een avond vol sfeer, sketches en muziek. In november komt
schrijver/bioloog Midas Dekkers naar

Limmen en in februari 2017 schrijver/
muzikant Nico Dijkshoorn. Beide heren, bekend van vele boeken en televisieoptredens, zullen op eigen wijze
de bezoekers verrassen met hun verhalen. In december hebben we een
kerstconcert met de Tata Big Swingband in Vredeburg. De band gaat het
publiek alvast in de kerststemming
brengen met swingende muziek.
In januari 2017 staat de Ierse folkband O’Branons op het programma,

Peuterspeelzaal
Kinderopvang Kits Oonlie
Kits Oonlie biedt, naast dagopvang,
ook opvang aan gedurende schooltijden (peuterspeelzaaltijden). Doel
hierbij is dat ouders een keuze hebben in de vorm van opvang en bij een
wijziging in de thuissituatie en/of behoefte, er geen wijziging in opvanglocatie hoeft plaats te vinden.
Hiernaast kunnen ouders, net als
bij de dagopvang, ook voor deze
vorm van opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen bij de
belastingdienst. Ouders die geen
recht hebben op kinderopvangtoeslag komen in aanmerking voor een
vergoeding vanuit de gemeente.

In onderstaande tabel ziet u wat uw
maandelijkse kosten zijn bij afname
van een ochtend en een middag peuteropvang middels de gemeentebijdrage:
Inkomenstabel VNG Ouderbijdrage p/mnd.
Lager dan € 18.176
€ 9,40
€ 18.177 € 27.946
€ 11,20
€ 27.947 € 38.455
€ 19,80
€ 38.456 € 52.304
€ 29,60
€ 52.305 € 75.184
€ 49,40
€ 75.185 €104.184
€ 8,002
€104.185 en hoger
€ 102,80
In Limmen biedt Kits Oonlie peuterspeelzaalwerk op het kinderdagverblijf aan Middenweg 26a van 8.30 tot
12.15 en 13.15 tot 15.30 uur.
Wilt u meer informatie over deze
nieuwe vorm van opvang of een keer
komen kijken op één van onze vestigingen? Neem gerust contact op
met de centrale administratie van
Kits Oonlie op telefoonnummer 0725323576, of door het sturen van een
e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

Excelsior laat van zich horen
Limmen – Op de braderie in Limmen,
op woensdag 29 juni a.s., zal ook Muziekvereniging Excelsior van zich laten horen. Omstreeks 19:00 uur zullen
de muzikanten plaatsnemen bij de
Vredeburg aan de Dusseldorperweg.
Eigenlijk is het al vanzelfsprekend te
noemen dat er door Excelsior Limmen
gemusiceerd wordt tijdens de jaar-

lijkse braderie in Limmen. Dus ook dit
jaar is dat het geval en zullen de muzikanten en dirigenten hun opwachting
maken bij boerderij de Vredeburg.
Vanaf een uur of zeven zult u kunnen
luisteren naar blaas- en slagwerkmuziek, door het Opleidingsorkest en de
Harmonie, onder leiding van Liesbeth
Zonneveld en de Slagwerkgroep, on-

een middagvoorstelling met een verrassend verloop. Op 2 april eindigen
we het seizoen met het Leids Barok
Ensemble. Dit ensemble komt, op
veler verzoek, weer naar Limmen en
gaat spelen in de PKN kerk.
Natuurlijk denken we ook aan de
kleintjes. Op 27 november is er de
jaarlijks terugkerende Sinterklaasvoorstelling en we zijn natuurlijk benieuwd wat de Pieten nu weer voor
kattenkwaad uit gaan halen. Op 11 en
12 maart 2017 onze jaarlijks expositie
Limmen Artistiek en Creatief, waar
kunstenaars uit de omgeving hun
werk kunnen tonen aan de vele bezoekers. Het belooft weer een mooi
seizoen te worden.
Op onze site www.limmencultuur.nl
vindt u binnenkort alle informatie.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die leuk vinden om deel uit te maken
van het bestuur van Limmen Cultuur.
Je kan altijd informatie inwinnen bij
onze voorzitter of secretaris.
Een hele fijne zomer gewenst en tot
ziens bij een of alle voorstellingen.

Vereniging Senioren Biljart Limmen (SBL)
Ruim zestig senioren, waarvan 10 dames, doen in de Vredeburg mee in een
biljartcompetitie. Er wordt niet alleen
‘libre’ gespeeld maar er is ook een 3
banden- en een bandstootcompetitie
er is genoeg ruimte voor een potje vrij
biljarten en een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee!
In de zomermaanden van mei tot september is in de Vredeburg de biljartzaal geopend op maandag- , woensdag- en vrijdagmiddag, tussen 13.00
uur en 17.00 uur!
Vanaf september, maandag t/m vrijdagmiddag geopend. Toegang 1 euro
incl. 2 kopjes koffie, thee en koekje!

De dames spelen elke donderdagochtend, we beginnen om 9.00 uur en
eindigen om 12.00 uur.
In de Vredeburg kunt u dus vrij biljarten en/of meedoen doen in een van de
competities, afhankelijk van je sterkte wordt je ingedeeld in een klasse.
We zijn een ‘vrije biljartvereniging’
niet aangesloten bij een bond en
daarom!!!!!!!!? is de contributie maar
30 euro per jaar! De toegangsprijs
voor 1 middag is 1 euro. Tevens is er
de mogelijkheid, van september t/m
april elke 2de en 4de donderdagavond
van 19.00 uur tot 10.00 uur, om vrij
te biljarten. Dames en heren welkom!

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs
en geniet van het spel in dit mooie biljartpaleis in de Vredeburg in Limmen.

der leiding van Floris van Tol. Bekende
en iets minder bekende werken, voor
jong en oud(er) publiek, zullen de
revue passeren. Blijft u gerust even
staan om te luisteren naar wat Excelsior u te bieden heeft!
Mocht u nu ook zin hebben om muziek te maken; dat kan! Muziekvereniging Excelsior Limmen heeft haar
eigen muziekschool met gekwalificeerde docenten, voor leerlingen op
dwarsfluit, klarinet en saxofoon, klein

(o.a. trompet) en groot (o.a. bariton
en bas) koper en op slagwerk.
Onlangs is er een project gestart
voor basisschoolleerlingen die graag
muziek willen leren maken. Op dit
moment loopt er een cursus met 15
deelnemers, die, naar wij hopen, na
de zomervakantie allemaal les komen
nemen bij Excelsior. Zulke projecten op school worden onder andere
gesteund door Koningin Máxima en
Joop van den Ende.

Heeft u de basisschool al (lang) achter
de rug, dan ook is het mogelijk om les
te nemen bij Excelsior. Je bent nooit te
oud om te leren muziek maken!

Informatie?
Ben Piepers voorzitter - 0686268128

Graag tot ziens op de braderie (helaas
kan het optreden niet doorgaan bij
slecht weer) of bij een van onze andere concerten. Voor meer informatie
over concerten en lessen kunt u terecht op onze website:
www.excelsiorlimmen.nl
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Zaterdag 2 juli 2016 van 09.00 tot 17.00 uur:

TEMPO 100- 100
Veilig op vakantie
KEURINGSDAG
Veilig op vakantie

Met uw goedgekeurde auto, caravan of camper

Met uw goedgekeurde auto, caravan of camper
ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE

•	APK voor uw auto/camper nu voor € 19,95 in combinatie met een
Reparatie, onderhoud,
APK keuring en verkoop
caravan/camperbeurt
(excl. roetmeting).
van
auto’s,
caravans
en campers
•	Op vertoon van
deze
advertentie
10% KORTING
op alle artikelen
Reparatie,
onderhoud,
APK keuring
en verkoop
in onze
campingshop!
uitgezonderd.
ACCVloeistoffen
voor vakantie-enengas
rijplezier
• Aircoservice compleet
met vullen:
€ 99,van auto’s,
caravans
en campers
ACC voor vakantie- en rijplezier
ACC Service in Limmen

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

LET OP...

■

RESERVEREN
K!
Alle merken
NOODZAKELIJ

Een nieuwe naam op een vertrouwd adres.
ACC
Service
Naast de
caravan-in
enLimmen
camperservice, repareren
en onderhouden we nu ook uw auto. Van een
Een nieuwe naam op een vertrouwd adres.
ruim assortiment kampeeraccessoires tot een
Naast de caravan- en camperservice, repareren
mover voor uw caravan of een complete maaten onderhouden we nu ook uw auto. Van een
bouw camper. Niets is onmogelijk.
ruim assortiment kampeeraccessoires tot een
mover voor uw caravan of een complete maatbouw camper. Niets is onmogelijk.
ACC Service

van elektrische installaties

■

De beste service

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

website:

ze
ga naar onop
Oplossingen
maat
ervice.nl
-s
cc
.a
w
w
w
Alle merken
De beste service
Oplossingen op maat

Aanleg en onderhoud

■

Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Rijksweg 49 B, 1906 BD Limmen
Tel: 072
505 1889
ACC
Service
E-mail: info@acc-service.nl
Rijksweg
49 B, 1906 BD Limmen

ACC Service is BOVAG gecertiﬁceerd

Tel: 072 505 1889
E-mail: info@acc-service.nl

ACC Service is BOVAG gecertiﬁceerd

www.acc-service.nl
www.acc-service.nl
www.acc-service.nl
www.acc-service.nl

Jaarmarkt
Limmen

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Bel nu 06-506 484 99

ijs?

ew
Snel en betaalbaar je rijb
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2016

iTheorie-cursus Gratis •

Dekbedovertrekken

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl
vanaf €

25,00

Handdoeken vanaf € 5,00

atis
Gebruik motorkleding Gr

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

Slaapcomfort
| Tapijt | Gordijnen
Set: Thee- en keukendoek
€ 7,00

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53‑28 52 93

Joehoe...!
Zie je wel... U heeft dit gelezen. Adverteren werkt.
U kunt ook in de volgende LOV-krant staan.
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar
adverteren@lovkrant.nl

studio

welgraven

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09
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Zaterdag 18 en zondag 19 juni van 12.00 tot 17.00 uur...

Als

Open Huis Afscheidscentrum
de Swaen in Limmen
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni a.s.,
tussen 12.00 en 17.00 uur zal er Open
Huis zijn in het nieuw gevestigde
Afscheidscentrum de Swaen aan de
Schipperslaan 4K te Limmen. Er is
ruime gratis parkeergelegenheid in
de directe omgeving.
Onlangs heb ik het centrum bezocht
en sprak daar, met recht, een van de
trotse eigenaren Barry de Haas, die
reeds een vijfjarige ervaring heeft
op het gebied van uitvaarten en afscheidsceremoniën in alle facetten.
Zijn directe collega is Jack Formanoij,
die aangrenzend een prachtige ruimte
heeft waar de overledenen volledig
worden verzorgd en opgebaard. Er is in
deze bedrijfsruimte een koelgelegenheid voor meerdere overledenen en
uiteraard voldoet de ruimte aan alle
hygiënische eisen en wordt uw dierbare met de nodige piëteit behandeld.
Er wordt ook een voorraad kisten aangehouden. In het afscheidscentrum is
naast een ruime centrale ontvangkamer een drietal privé afscheidskamers

gecreëerd. Het centrum kan de familie alle zorg uit handen nemen en kan
letterlijk alles voor u verzorgen. Men
kan de uitvaart van het begin tot het
einde regelen, maar ook alleen een
opbaring, het verblijf in een sleutelkamer en bijvoorbeeld de condoleances
of een herdenkingsbijeenkomst.
Om alle mogelijkheden te weten is
een bezoek met een persoonlijke afspraak zeker aan te bevelen. Eigenlijk
zijn de mogelijkheden onbegrensd.
Het centrum is voor iedereen toegankelijk.
De lege bedrijfsruimte heeft een ware
metamorfose ondergaan. Een fraaie
discrete buitengevel, veel licht in de
centrale ruimte die van buiten binnentreedt, zonder dat er “nieuwsgierige” blikken van buiten naar binnen
kunnen. Alles is in zachte kleuren geschilderd en er is fraaie verlichting in
de plafonds en up/down verlichting
in de afscheidskamers. In de grote
ruimte staan Nespresso koffie appa-

Als ik er niet meer ben
zal ik er altijd zijn
In je herinnering zal ik leven
als een straaltje zonneschijn
Als een dauwdruppel in de ochtend
op het pas gemaaide gras
Als een dwarrelende sneeuwvlok
die neerdaalt op je jas

raten, is een kleine keuken aanwezig
voor het bereiden van koffie of andere
dranken. Er kan ook volledige catering
plaatsvinden indien gewenst. Barry
de Haas en Jack Formanoij nemen u
alle zorg uit handen. Vanzelfsprekend
kunnen er beelden getoond worden
middels een beamer en is er alle audioapparatuur aanwezig om muziek
ten gehore te brengen.
De nabestaanden kunnen beschikken over een sleutel zodat zij op elk
gewenst tijdstip toegang tot het centrum en de ruimte van hun overledene hebben. In de afscheidskamers
is uiteraard ook koeling aanwezig,
ruimte voor kaarsen, voor bloemen
en gaat het licht nooit helemaal uit,
er blijft indien gewenst, bij het verlaten van de ruimte een sfeerlicht
bij uw dierbare branden. Het gebruik
van het afscheidscentrum is niet exclusief aan het bedrijf van Barry en
Jack voorbehouden, integendeel zelfs,
elke uitvaartondernemer die niet over
eigen ruimtes beschikt kan gebruik

Als ik er niet meer ben
zal ik er altijd zijn
Ik zal voor je blijven zorgen
en je troosten bij je pijn
Als twee zwanen voor altijd samen
zullen wij elkaar blijven voelen
Als de vloedlijn op het strand
zal mijn liefde je overspoelen
Als ik er niet meer ben zal ik er altijd zijn ...

maken van het nieuwe gebouw. Een
collegiale samenwerking is wat het
afscheidscentrum zeker nastreeft.
Het afscheidscentrum is zeker een
aanwinst voor Limmen en omstreken
en bovendien centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar.
U bent van harte welkom op 18 en 19
juni a.s., tussen 12.00 en 17.00 uur,
u kunt de ruimtes voor herdenken,
condoleren en afscheid nemen zelf
zien en de sfeer proeven. De koffie

staat voor u klaar. Wilt u op een ander tijdstip een afspraak maken: bel
met Afscheidscentrum de Swaen,
(072)2029064 of stuur een mail naar:
info@afscheidscentrumdeswaen.nl
De website is zoals dat in vaktermen
heet “under construction”, deze kan
de lucht in zodra de ruimtes kant en
klaar zijn en er foto’s bij geplaatst
kunnen worden.
Kees G. Kroone

Wilt u mij steunen?
Ik ben Floortje Doornenbal en ik ben
14 jaar. Tot mijn twaalfde voetbalde
ik bij v.v. Limmen. Nu bij de Foresters
(jongens C1) en train ik bij de Telstar
Academie. Ik ga vanuit de gemeente
Alkmaar met een team van 8 meiden
van 9 t/m 17 juli naar New Tapei City,
Taiwan, om daar deel te nemen aan de
International Children Games. Dit zijn
Olympische spelen voor kinderen onder 15 jaar. Dit wil ik super graag meemaken maar dit kost een hoop geld.

In het weekend 4-5 juni speelde de
lokale favoriet, Sanne Briefjes, bij
de kadetten in de finale Nationale
Jeugdmeerkampen te Panningen.
Jeugdspelers kunnen zich via de afdelingsronden plaatsen voor de landelijke kwartfinale-halve finale en de
finale in Panningen. Bij di toernooi,
zogeheten Top 12, werd er over twee
dagen een twaalfkamp gespeeld door
de beste twaalf jeugdspelers van elke
leeftijdscategorie. Sanne was bij de
kadetten als 10e geplaatst en wist dat
ze een zwaar weekend zou krijgen.
Ondanks dat de meeste speelsters
een hogere positie op de nationale

Van 7 tot en met 10 juni was het weer
vreten geblazen. Kilometers wel te
verstaan. Maar liefst 514 deelnemers
deden dit jaar mee. Van jong tot oud,
iedereen kon genieten van het mooie
weer en heeft Limmen opnieuw ont-

ranglijst innemen bood Sanne zeer
goed tegenstand. Na een wat zwakkere 1e dag herstelde zij zich heel erg
goed op dag 2 en maakte het haar
tegenstandsters zeer lastig. Hiermee
sleepte Sanne in totaal 4 overwinningen binnen! Dit zorgde voor een keurige 8e plaats als eindnotering!
11 juni ontving jeugdlid Sanne Briefjes
van Schipholfonds een donatie ten
behoeve aanschaf tafeltennisrobot.
Het Schipholfonds reikt vanwege 100
jaar Schiphol € 106.098,55 aan extra
donaties uit om dromen van jeugdige
sporters waar te maken. Jeugdleden
mochten hun wensen en dromen kenbaar maken en aangeven welke sportmaterialen zij missen of graag zouden
willen hebben voor hun club. Sanne
heeft voor TTV Limmen een tafeltennisrobot aangevraagd waar de jeugd
beginner maar zeker ook de gevorderde jeugdspelers veel baat bij kunnen hebben. Balcontrole, coördinatie
en meest belangrijkste slagen onder
de knie krijgen worden mogelijk met
de nieuwe individuele trainingsrobot.
Het einde van een geslaagd voorjaarsseizoen is in bijna zicht; op 24
juni vindt er voor de jeugd nog een
plankentoernooi plaats. Men speelt
dan met een houten bat (rubbers met
korte noppen zonder onderlaag, ook
wel schuurpapierbat genoemd). Het
hanteren van een hardbat plankje
vergt toch een iets andere manier van
spelen maar met wat oefening kan iedere speler ermee spelen. Start nieuwe seizoen ca. eind augustus/begin
september zie onze aankondiging op
website www.tafeltennislimmen.nl

Floortje
Doornenbal

Avondvierdaagse weer groot feest!

Geslaagde seizoensafsluiting
tafeltennisvereniging Limmen
Eind mei deden ruim 25 jeugdleden
mee aan het jaarlijkse Open Limmen.
Aan dit leuke tafeltennisevenement
deden jongeren mee uit Limmen, Castricum en omstreken. De jeugd speelde zowel in een jongerengroep (tot en
met 12) als in een wat oudere groep.
Bij de jeugd t/m 12 was er veel spanning tussen Senne Schoeber, Koen
Kloosterman en Ward Beentjes. Het
was uiteindelijk Koen Kloosterman
die de finalepoule wist te winnen.
De overige bekers gingen naar Senne
Schoeber (tweede) en Ward Beetjes
(derde). In de categorie t/m 12 jaar
waren er ook drie extra prijzen voor de
allerjongsten, waarvan Roos Briefjes
het beste resultaat neerzette. Bij de
oudere jeugd ging de finale tussen
Mathijs de Kremer en favoriet Sanne
Briefjes. Laatstgenoemde wist haar
titel wederom te prolongeren en is
bezig met het opzetten van een imposante reeks. De derde plaats ging naar
Levi Legdeur, die een heel spannende
wedstrijd had tegen Okke Bos.

Daarom verzamel ik lege flessen en
zoek sponsoren.
Wilt u een bedrag overmaken kunt u
dat doen op NL60RABO 0135502640
t.n.v. F.C.M. Doornenbal o.v.v. New
Tapei City.
Alvast bedankt voor uw steun!

dekt. Alle straatjes, laantjes, weggetjes en steegjes zijn aangedaan dit
jaar. Doe jij volgend jaar ook mee?
Dan is het namelijk de tiende keer dat
Conquista de avondvierdaagse organiseert! Een Jubileum, dus tot dan!

Timmerdorp: 9 juli inschrijven!
Iedereen heeft het vast wel gezien
tijdens de bloemendagen: het thema
van het timmerdorp is dit jaar OLimmense Spelen. Dit staat natuurlijk
helemaal in het teken van de Olympische Spelen in Rio deze zomer. Maar

uiteraard wel met een Limmers tintje!
Inschrijven kan op 9 juli, van 11.00 tot
12.30 in Conquista.
De inschrijfformulieren worden via de
scholen verspreidt. Tot dan!

Met DICX Motorreizen naar de Franse Vogezen
DICX Motorreizen is een onderdeel van
DICX autorijschool en Motorrijschool
en organiseert reeds enige jaren leuke
en ook vooral gezellige motorreizen.
Na met groot succes in de voorgaande
jaren motorreizen te hebben georganiseerd naar mooie bestemmingen in
Europa, zoals de Franse Vogezen, het
Duitse Schwarzwald en de Italiaanse
Dolomieten, organiseert wij dit jaar
wederom een geweldige motorreis
naar de Franse Vogezen.
Dit keer wordt de extra mogelijkheid geboden om in plaats van een 4
daagse, een 5 daagse reis te boeken.
De verlenging van de reis bestaat uit
een extra overnachting op de heenreis
in Luxemburg. Hierbij wordt de heenreis opgedeeld in twee dagen waarbij
mooie binnendoorroutes worden gereden.
Tijdens DICX Vogezen-tour, kun je
onder begeleiding van ervaren en gecertificeerde motor-rijinstructeurs op
een ontspannen manier werken aan je
bochtentechniek, ongeacht of je een

rustige of wat snellere motorrijder
bent. (Bij de indeling van de groepen
wordt hier rekening mee gehouden).
Het vertrek van de 5 daagse reis is op
vrijdag 2 sept. en het vertrek van de 4
daagse reis is op zaterdag 3 sept. Let
op! Het aantal plaatsen voor vertrek
op vrijdag is beperkt, dus wacht niet
te lang met boeken.
Wat wordt u geboden ?
Het rijden van mooie routes (onder
begeleiding) van en naar dit fraaie
bergachtige en bochtige gebied, zullen we daar 2 dagen (zondag en maandag) prachtige routes van ca. 250 km.
gaan rijden over de prachtige wegen
en de bosrijke en bergachtige omgeving van de Franse Vogezen. Verder
bent u tijdens deze reis volop in de gelegenheid om uw ervaringen te delen
met uw collega motorrijders.
Als accommodatie heeft DICX motorrijschool een zeer gezellige motorherberg geboekt. Het verblijf aldaar is op

basis van half pension, dwz. Inclusief
ontbijt en avondeten. De kosten van
de 4 daagse tour, incl. 3 overnachtingen, op basis van half pension, met
vertrek op zaterdag, bedragen € 252,p.p. De kosten van de 5 daagse tour,
incl. 4 overnachtingen, op basis van
half pension, met vertrek op vrijdag,
bedragen € 332,- p.p.
Deze prijs is exclusief boekingskosten
en annuleringsverzekering.
DICX Motorreizen werkt voor het organiseren van de motorreizen samen
met het gerenommeerde reisbureau
“Zonvaart Reizen”, waardoor alle door
DICX Motorreizen georganiseerde reizen onder de dekking vallen van de
ANVR en SGR.
Wil je mee ? Wacht dan niet te lang
met aanmelden, want de deelname
wordt bepaald in volgorde van aanmelding en vol is vol ! Kijk voor uitgebreide info en het aanmeldformulier
op www.dicxmotorreizen.nl
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE
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Ook dit jaar staat Marga’s Haarmode
op de Jaarmarkt Limmen...
Wij hebben diverse leuke aanbiedingen.
Wilt u weten welke?
Kom dan langs en laat u verrassen!
Wilt u advies over uw haarkleur,
coupe of wilt u iets anders weten?
Ons team staat klaar om al uw
vragen vrijblijvend te
beantwoorden. Kom gezellig langs!

5
Dusseldorperweg 10
072 505 24 56
ode.nl
www.margashaarm

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Doe ook mee met de 1 juli trekking van de Staatsloterij.
Een heel lot voor € 15,00 en een vijfje voor € 3,00.
Hoofdprijs 30 jaar lang elke maand € 10.000,- belastingvrij en
natuurlijk nog vele andere prijzen.
Trekking op vrijdag 1 juli, loten te koop tot 18.00 uur.

•
•
•
•
•

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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AFSCHEIDSCENTRUM

Ruimte voor herdenken,
condoleren en afscheid nemen

O

tussen

00 uur

1

Afscheidscentrum de Swaen
Schipperslaan 4k | 1906 BG Limmen
www.afscheidscentrumdeswaen.nl
Telefoon: 072 202 90 64
Email: info@afscheidscentrumdeswaen.nl

Werkkleding
Tuinberegening
Vijverartikelen
Gewasbescherming
(Weide)afrastering

Bent u trots op uw moestuin?
Maak dan 3 foto’s van uw moestuin
Bezoek ons op facebook, like ons
en plaats hier uw foto’s.

De vakjury komt persoonlijk langs bij de genomineerden.

1e prijs waardebon € 150,2e prijs waardebon € 100,3e prijs waardebon € 50,-

1

n 17.
2.00 e
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Wie heeft
de mooiste moestuinr?ij?z!e!n!
Doe mee en win mooie p
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Tuinplanten
Tuinartikelen
Bloembollen
Zaaizaden
Meststoffen

30 Augustus worden de winnaars bekend gemaakt.
Voorwaarden:

Uw tuin ligt in de provincie Noord-Holland
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Waardebonnen zijn te besteden bij Nuyens Tuin & Groen Shop

Uitgeesterweg 1B
1906 NW Limmen
T. 072 - 505 2484

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

www.nuyenstuinengroenshop.nl
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GP Groot gekozen tot
‘Beste Onderneming
van Noord-Holland’
HEILOO - GP Groot heeft de 10e Ondernemingsverkiezing Noord-Holland
(OVNH), editie 2015-2016, gewonnen.
Zo’n 1.200 toeschouwers zagen het
sympathieke familiebedrijf uit Heiloo
de juryprijs winnen in de belangrijkste
categorie ‘Grootbedrijf’. En dat is een
groot compliment aan het bedrijf dat
volgend jaar precies 100-jaar bestaat.
De prijs is een prachtige beloning voor
GP Groot en dat werd dan ook groots gevierd tijdens de finale van de OVNH op
25 mei jl. in theater de Philharmonie in
Haarlem.
Vol lof
Algemeen directeur, Marcel Wester en
directeur inzameling en recycling, Wim
Horeman, ontvingen de mooie prijs uit
handen van Ariane Joustra, jurylid OVNH.
Namens de jury sprak zij vol lof over GP
Groot. Joustra: ,,GP Groot levert een indrukwekkende bijdrage aan de oplossing
van ons afvalprobleem. Op basis van hun
missie ‘van afval naar grondstoffen en
energie’ zorgen zij ervoor dat steeds meer
afvalstromen als nieuwe grondstof kunnen worden hergebruikt. Dat spreekt zeer
tot de verbeelding. Maar als jury zijn we
ook gecharmeerd van hun maatschappelijk rol. MVO staat hoog in het vaandel
van het bedrijf. Zo biedt GP Groot mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een
kans om in het bedrijf aan de slag te gaan
en ondersteunt zij veel maatschappelijk
relevante initiatieven in de regio, zoals
Stichting De Waaier. Daarnaast neemt
het bedrijf steeds meer haar verantwoordelijkheid om met haar opdrachtgevers
afspraken te maken over verantwoord
afvalmanagement waardoor het recyclingproces beter kan verlopen en kosten
sterk kunnen worden gereduceerd. Tot

slot kunnen we stellen dat GP Groot een
financieel kerngezond bedrijf is. Al met
al een mooie en terechte winnaar waar
Noord-Holland trots op mag zijn.’’
Waardering
Marcel Wester, op het podium nog duidelijk onder de indruk van het behaalde
resultaat, ziet de onderscheiding als een
enorme waardering voor alle medewerkers. ,,Het klinkt misschien als een open
deur, maar dit doe je met elkaar’’, zegt
Wester. ,,Het is de kroon op het werk van
al onze medewerkers die elke dag weer
zorgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Alleen daardoor kunnen we
op dit niveau presteren. Dat maakt deze v.l.n.r. Wim Horeman (GP Groot), Ariane Joustra (jurylid OVNH) en Marcel Wester (GP Groot)
prijs extra mooi. Bovendien is het een
geweldige impuls voor ons bedrijf met
het oog op ons 100-jarig jubileum volgend jaar. Het komt allemaal heel mooi
samen. Horeman vult aan:,, Het was voor
ons aanvankelijk lastig om tijdens de jurybezoeken onze activiteiten evenredig
onder de aandacht te brengen. We doen
immers zoveel hier. Maar het belangrijkste is toch, en dat heeft deze verkiezing
geleerd, dat we ons op alle fronten inzetten voor een duurzame toekomst. Of het
nu gaat om afvalverwerking, brandstoffen of ons infrawerk, dat is de gemene
deler van als onze bedrijfsactiviteiten.
Dat wordt gezien en opgemerkt. We
zijn daarom heel blij met deze prachtige
prijs.’’
De OVNH is de meest prestigieuze
ondernemingsverkiezing van de provincie
Noord-Holland en wordt door ondernemers
beschouwd als de hoogst haalbare onderscheiding. De verkiezing is in 10 jaar tijd
uitgegroeid tot een begrip.

Namens al onze leden feliciteren
wij GP Groot met de verkiezing
tot ‘Beste Onderneming van
Noord-Holland’; een fantastische
prestatie om trots op te zijn!

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Van afval naar
grondstoffen en energie
www.gpgroot.nl
infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

Varen in de Groot Limmer Polder
en op het Overdie
De Watersportvereniging Limmen biedt
ouderen (55+) de mogelijkheid om in de
komende maanden kennis te maken met
de schoonheid van de polder, het Overdie
en omliggende wateren.
Bent u nog nooit aan de andere kant van
de A-9 geweest, of is dat al heel lang geleden?
Maak dan nu gebruik van de gelegenheid
om gratis een vaartochtje te maken met
een van de boten van de watersportvereniging.
Willem Koot (072) 5 05 24 00 of Co Nanne
(072) 5 05 43 85, kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden om een vaartochtje te maken, en wanneer.

Het is een bijzondere ervaring om vanaf
het water de schoonheid van de weilanden, de oevers van het Overdie, het Slikkerdie en Kerkemeer te zien. De rust, de
water- en weidevogels, bloemen, gras- en
hooilanden, het vee in de weides, dat alles maakt het varen tot puur plezier.
In de laatste editie van de LOV krant staat
ook nog een interessant artikel over de
springlevende watersportvereniging, die
zelfs een eigen terrein heeft in de polder
waar men kan aanmeren. (zie op www.
lovkrant.nl)
Kort geleden is al een tocht geweest met
een aantal senioren, die zeer enthousiast
terugkwamen.

Graszoden

Tuinaarde - Tuinturf

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337
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oersterkdrukwerk.nl
Ouderwets
goede
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072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
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Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072
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Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen

Veelzĳdig in reclame

hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

dagen perbinnen
week geopend
Stap6 eens

De enige echte vlag van Limmen
is bij ons nog steeds te koop.
Een prima kwaliteit vlag
van 100x150 cm voor € 24,95.
Alleen tijdens de Jaarmarkt van Limmen met
10% KORTING. Onze winkel is tijdens de
Jaarmarkt gewoon geopend.

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

r.nl
Kijk op:
bedrijfjonke
s
r
e
m
e
n
n
a
www.a

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑17‑51

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

vend
Informeer vrijblij
aties en
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ec
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w
naar
nieken
ch
te
decoratieve

controle.beyuna.nl
Ben je op zoek naar ...

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

Extra inkomsten
Natuurlijk ondernemen
Voor iedereen
Zuivere producten
GMO vrij
Voor meer info: Laura meijland • 06 54 69 63 28

Sponsorloop
Zeld(a)en zo'n goed doel

Woensdag 22 juni
Start onderbouw: 10.30 uur
Start bovenbouw: 11.15 uur
Park in Limmen

JUNI 2016
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Uitbreiding openingstijden
Albert Heijn Limmen!
Met ingang van donderdag 24 juni zijn wij op donderdag,
vrijdag en zaterdag geopend tot 22.00 uur!
Onze openingstijden zijn voortaan dus:

MAANDAG TOT EN MET WOENSDAG VAN 08.00 - 21.00 UUR
DONDERDAG TOT EN MET ZATERDAG VAN 08.00 - 22.00 UUR
ZONDAG VAN 09.00 - 21.00 UUR
Sinds kort biedt Albert Heijn Limmen als enige in de omgeving
u de service van een AH-PICK-UP-POINT
Er zijn van die dagen dat je bijna geen tijd hebt om boodschappen te
doen. Bestel dan je boodschappen online en haal ze bij ons op wanneer
het jou uitkomt! Ga naar ah.nl, kies voor ‘ophalen bij een ah pick-up
point’ en daarna voor AH Limmen.
Zie voor meer informatie onze website ah-limmen.nl

Limmer Plankeniers
al 40 jaar op de bühne!
Vanwege het jubileum zijn de Plankeniers al volop aan de gang en is er
absoluut geen sprake van een zomerpauze.
De eerste leesavond voor het stuk
Allo Allo! is geweest en de rollen zijn
verdeeld. Dat is zeer op tijd, maar
sommige hebben dan ook de tijd nodig om de vele tekst in het hoofd te
krijgen. Het enthousiasme straalde er
vanaf en er werd al heel wat afgelachen. De Duitse personages zaten al
goed in hun rol.
Onze dame, Tiny Bruschke, van de
rekwisieten is al volop opzoek naar
attributen voor op het toneel. Het
bed van René en Edith is reeds aangeschaft. Ook zijn er al ideeën hoe we
het gaan doen met de meerdere podia. We hebben voor de verlichting en
geluid een groep studenten van het
Bonhoeffer bereid gevonden om ons
te helpen.
In het verre Opende in Groningen hebben we onze ogen uitgekeken tussen
de uniformen en Duitse legerkleding.
De pakken zijn in het verleden door
hun op maat gemaakt in hun eigen
atelier voor het stuk Allo Allo. We zijn
goed geslaagd naar huis gegaan met
enkele pakken. Op de jaarmarkt presenteren wij ons in deze pakken.

Jaarmarkt
Ja u leest het goed. U komt ons tegen op de jaarmarkt op 29 juni. We
hopen u als nieuwe donateur voor de
prijs van €6 te verwelkomen. U kunt
de vereniging ook steunen door een
lot te kopen van €1 en kans maken op
een gratis avondje toneel. Onze stand
is makkelijk te vinden, want de legertruck zult u niet over het hoofd zien.
Ter herinnering! Noteer de volgende
data in uw agenda en plan een gezellige avond toneel in de Burgerij.
• vrijdagmiddag 18 november 2016
voor de gasten van de Zonnebloem
• zaterdagavond 19 november 2016
• zondagmiddag 20 november 2016
met na afloop een buffet		
• vrijdagavond 25 november 2016
• zaterdagavond 26 november 2016
Bent u nu al enthousiast en wilt u zeker zijn van een kaart wordt dan donateur voor maar €6 per jaar. In oktober komen we persoonlijk bij u langs
voor de kaartverkoop. U kunt zich
aanmelden via donateurworden@
limmerplankeniers.nl.
Tot op de jaarmarkt!

Wat is jouw vakantiebestemming? Ga
je ver weg? Of zoek je het deze keer in
eigen land? Daar kun je het óók treffen met het weer. Is je bestemming
een beroemd toeristenoord, of ben je
toe aan berg- of boswandelingen en
wil je daar tot jezelf komen! Maar ik
merk dat voor velen het ‘alleen-zijn’,
een groot probleem is. Ze schrikken
ervan, als ze de klok horen tikken! Alleen is maar alleen. De meesten zijn
gewend aan (veel) mensen om zich
heen. In elk geval aan de bekende,
vertrouwde mensen. Als die wegvallen, dan moet dat verwerkt worden.
Als een man zijn vrouw verliest, als
de vrouw alleen achterblijft, dat valt
niet mee! Alleen zijn, je moet leren,
ermee te leven. Maar éigenlijk went
het nooit. En verreweg de meesten
zijn dan ook erg blij met elk bezoekje.
Dan kun je eens even je verhaal kwijt.
Daarom is de vakantietijd voor veel
alleen-gaanden een extra moeilijke
tijd. En kun je voor eenzame mensen

Albert Heijn Limmen - Vuurbaak 1 - 1906 BS Limmen. Tel. 072-5054379
Albert Heijn Limmen is gemakkelijk bereikbaar en heeft goede en ruime parkeermogelijkheden.

Let’s dance!
Zondag 5 juni heeft dansschool Djazz
2 imprezz uit Limmen 2 maal de eindvoorstelling “Let’s dance” opgevoerd
in theater De Beun in Heiloo. Ruim
honderd meiden, verdeeld over 6
dansgroepen o.l.v. Willy Könst, lieten
het publiek zien wat zij het afgelopen
jaar geleerd hebben.
De kleuters beten het spits af. Zijn
dansten en zongen vrolijk, met hulp
van dansjuffen Annabel de Jonge en
Tessa Koot, op “10.000 Luchtballonnen” van K3. Jade Gerritse en Zara
Meijvogel uit groep 3-4-5 deden een
versje voor de dans van “Living our
dream” en de “Klimaat top 10”. De
meiden van groep 3-4-5 dansten volledig zelfstandig en straalden op het

toneel. De meiden van groep 6-7 lieten hun energie zien. Bij de dansers
van groep 8-1e klas VO werd er met
hoepels gedanst op Hulahoop van
OMI. Ook dansten zij met paraplu’s
op een mix van Mary Poppins.
De meiden van VO 2-4 lieten zien dat
het ook in een grote groep mogelijk is
om perfect gelijk te dansen. Zij kregen de zaal stil bij hun musicalmix.
De start van op muziek uit de Lion
King deed veel mensen volschieten.
Vervolgens dansten zij met hoeden
op strakke lijnen op een muziekstuk
uit Chorus Line. Ook lieten zij hun
streetdance kwaliteiten zien op “I’m
worth it”. De showgroep spatte van
het toneel. Strakke uitvoering, snelle
opstellingswisselingen, zware technieken en enorm veel power lieten zij

zien. Zij voerden 2 moderne dansen
uit met vele sprongen en bijzondere
lifts. Sierlijke doorgaande bewegingen volgden elkaar in hoog tempo op.
Daarnaast lieten ook zij in hun “Popmix” zien dat zij niet bang zijn voor
bijna onuitvoerbaar snelle moves.
Met een lach op het gezicht werden
deze moves voor het enthousiaste
publiek gedanst.
Als afsluiter werd er een einddans gedanst waaraan alle dansers van Djazz
2 imprezz meededen. Een propvol
toneel met swingende meiden! Het
publiek klapte enthousiast mee en
gaf de dansers een staande ovatie.
Er waren volop lovende woorden van
het publiek na afloop. Foto’s gemaakt
door Jeroen Baneman zijn te vinden
op www.djazz2imprezz.nl

De Hersenstichting aanwezig op de Jaarmarkt

Voor alleengaanden een moeilijke tijd...

Vakantie

Ook voor al uw post.nl pakketten: Albert Heijn Limmen
Binnen onze ruime openingstijden kunt u altijd terecht voor het versturen
en ophalen van pakketten. Eventueel kunt u ook uw pakket rechtstreeks
aan ons adres laten verzenden met vermelding van uw naam als (uiteindelijke) ontvanger.

veel meer betekenen dan je denkt,
eenvoudig door even te bellen of een
kaartje te sturen vanaf je vakantieadres. Gewoon even aan de ander
denken.
Je vakantie als een soort pompstation om kracht op te doen...
Alleen zijn, in een verlaten gebied je
vakantie doorbrengen, het trekt veel
mensen dan ook niet. Die gaan het
liefst naar een gezellig volle camping. En ze vinden ‘t niet erg, als het
strand “dichtbevolkt” is. Als het maar
gezellig is! Een gezellige tijd hebben,
daar draait het om. Nou ja, ieder zijn
meug, zeiden ze vroeger. Anderen
zoeken de eenzaamheid op. Voor hen
is dat de manier om weer kracht en
moed te vinden om verder te gaan.
Hoe je het ook invult ik hoop dat je
vakantie een soort pompstation is.
Niet om benzine te tanken, maar
nieuwe kracht, nieuwe moed. Energie
om er weer tegenáán te kunnen. En
wáár je dan bent, dat dóet er eigenlijk
niet toe. Want overal is die “benzine”,
die brandstof om vérder te kunnen, te
krijgen. Ja, letterlijk: te krijgen. Helemaal voor noppes! Het is een goddelijk geschenk. Maar je moet je er wel
voor open stellen. Een manier zoeken
die bij je past. Als dat je lukt wordt het
genieten tijdens je vakantie en doe je
kracht op voor daarna.
pastor Johan Olling

Tijdens de komende editie van de
jaarmarkt is ook de Hersenstichting
aanwezig met een kraam. Tijdens de
jaarmarkt geven we voorlichting en
hopen we ook nieuwe collectanten
te werven voor de komende Hersenstichtingcollecte die plaatsvindt van
30 januari t/m 4 februari 2017.

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening
raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten
en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn.
Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen.

De Hersenstichting zet alles op alles
om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.
Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en
voeren we vernieuwende projecten
uit. Tot de 29e!

Wie - o - Wie ?

We hebben weer geprobeerd om een mooie foto uit te zoeken voor deze rubriek. De foto is genomen in het Parochiehuis van
Limmen (nu de Burgerij), maar we weten niet bij welke gelegenheid de foto is gemaakt. Maar we weten wel dat er leden van
de TIOS en de Scouting op staan. Weet u wat voor gelegenheid dit is en wie er op de foto staan? We denken dat de foto rond
1963 is. Kunt u ons helpen aan de ontbrekende namen? Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs
op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.
Op de vorige foto van TIOS met een Jazzdans optreden uit 2004 in theater De Beun te Heiloo, zijn vele reacties gekomen en alle
namen zijn bekend. Iedereen bedankt voor zijn/haar reactie.
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft

700 GRAM VARKENSOOR-SNIPPERS
van € 7,95 NU €

6,95

VIJVERVISJES: GOUDVIS 4-7 cm 10 stuks € 7,95
		
GOUDWINDE’S 8-10 cm 5 stuks € 7,50
KATTENBAK MET KAP EN FILTER
van € 19,00 NU € 14,50

Wij staan dit jaar ook
weer op de jaarmarkt!
Met o.a.

TOMPOEZEN
SUIKEROBLIE’S
PARIJSE SOEZEN

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30
en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

JAARMARKT
29 juni 2016
LIMMEN
14.00-21.00 uur

Fijne vakantie!
Wij passen op
de winkel...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Welkom

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

• Kinderdagverblijven
• Buitenschoolse opvang • Peuteropvang
Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

Sponsorloo
JUNI 2016

Zeld(a)en zo'n goed

LOV-KRANT
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Sponsorloop Zeld(a)en zo’n goed doel
op basisschool de Kerkuil

Woensdag 6 juli van 09.30 tot 11.00 uur...

Peuterinloopochtend
Kinderdagverblijf Eigen Wijs
Forte Kinderopvang houdt elke eerste woensdag van de maand gezellige Peuterinloopochtenden bij kinderdagverblijf Eigen Wijs in Limmen.
Tijdens de inloopochtend zijn ouders,
verzorgers, opa’s en oma’s van harte
welkom om te komen spelen met
zijn/haar kinderen, ook als ze niet
bij Forte worden opgevangen. Terwijl
de kinderen spelen kunnen ouders
advies inwinnen over de opvoeding,
naar een gastspreker luisteren of gewoon elkaar gezellig ontmoeten.
Elke eerste woensdagochtend van de
maand kunnen alle peuters samen
met hun ouders komen spelen bij kinderdagverblijf Eigen Wijs. Tijdens de
ochtend kunnen de kinderen deelnemen aan een speciaal voor hen georganiseerde activiteit, of gewoon lekker vrij spelen. Ouders kunnen tijdens
deze ochtenden andere ouders ontmoeten om ervaringen en informatie
uit te wisselen of om gewoon even te
kletsen.
Tijdens de Peuterinloopochtend bij
Eigen Wijs wordt ook regelmatig een
gastspreker uitgenodigd, zoals de
buurtcoach, sportcoach of de verpleegkundige van het consultatiebureau. Daarnaast beantwoorden

pedagogisch medewerkers vragen
over opvoeding en ontwikkeling van
kinderen en geven ze praktische tips.
Natuurlijk staat er ook drinken en iets
lekkers voor zowel ouders als kinderen klaar!
De volgende Peuterinloopochtend is
op woensdag 6 juli van 9.30 uur-11.00
uur. Alle ouders, verzorgers, opa’s en
oma’s van peuters zijn hierbij van
harte welkom, ook als ze niet bij Forte
worden opgevangen. En broertjes en
zusjes zijn natuurlijk ook welkom!
De Peuterinloopochtend vindt plaats
bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage
Weide 1B, te Limmen. Meer informatie
vindt u op www.fortekinderopvang.
nl.
Met Forte kunt u ook kennismaken
bij de Fortestand tijdens de Jaarmarkt
op 29 juni. Neem uw (klein)kinderen
vooral mee, want er is natuurlijk weer
van alles te ondernemen bij de Fortestand! Daarnaast bent u natuurlijk
ook van harte welkom op één van de
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of vestigingen voor buitenschoolse opvang in Limmen. Voor meer
informatie kunt u kijken op www.
fortekinderopvang.nl, of bellen met
0251-658058.

Springbokkenbokaal 2016
naar Cees Riedeman
Tijdens de jaarlijkse bbq van gymploeg de Springbokken uit Limmen
wordt de Springbokkenbokaal uitgereikt. De bokaal gaat naar de Springbok die op een af andere wijze tijdens
het seizoen is opgevallen. Dit seizoen
was dat Cees Riedeman. Na vele jaren
van noeste arbeid mocht Cees gaan
genieten van een welverdiende vut
regeling. Geen ploegendiensten meer
draaien.
Hierdoor heeft Cees de gelegenheid
gekregen om zich op enkele andere
terreinen verdienstelijk te maken.

Vooral bij de Corneliuskerk heeft Cees
flink zijn draai gevonden.
Bij de Springbokken heeft Cees geen
avond overgeslagen. Tijdens de trainingen is Cees een vaste waarde in
het veld. Balvast staat hij zijn mannetje tijdens elk spel. Het maakt niet uit.
Voetbal, basketbal, volleybal, Cees
pakt zijn puntjes mee.
Daarnaast brengt Cees veel gezelligheid mee en heeft voor een ieder een
goed woord.
Cees van harte gefeliciteerd. De eer
van de bokaal is je van harte gegund.

Woensdag 22 juni gaan de 485 leerlingen van de Kerkuil hun uiterste
best doen om zoveel mogelijk geld
bij elkaar te ‘rennen’. Deze sponsorloop is georganiseerd voor een 8 jarig
dorpsgenootje; Zelda. Zelda is een
meervoudig gehandicapt meisje van
acht jaar en gediagnostiseerd met
Cerebrale Parese (CP). Door een hoge
spierspanning en een zwakke rompbalans kan zij niet zelfstandig lopen
en kost zitten haar veel energie en
moeite. Daarnaast gaat het verwerken van emoties heel moeizaam. Er
komen heel veel prikkels bij haar binnen, maar die worden niet direct verwerkt, tot er iets gebeurt waardoor
alles tegelijk in het verwerkingsdeel
van de hersenen komt en Zelda alles
tegelijk uit. Hierbij gaan heftige emoties gepaard. In zo’n bui begint Zelda
te schreeuwen, slaan en bijten; alles
om de opgekropte emotie maar kwijt
te raken. De ouders van Zelda zouden
graag zien dat hun dochter (beter)
leert omgaan met haar emoties. Ze
willen graag met Zelda naar Curaçao

om daar dolfijntherapie te volgen.
Middels de sponsorloop hoopt de organisatie een bijdrage te leveren om
aan het gewenste geldbedrag te komen, waardoor Zelda dolfijntherapie
in Curaçao kan krijgen. Zij kan daar
een uniek therapieprogramma volgen
welke zich baseert op de principes van
gedragstherapieën. Een essentieel
onderdeel van het programma is de
interactie met dolfijnen. De speelse
interacties met de dolfijnen vormen
een krachtige beloning voor Zelda
zodra zij een oefening met succes
heeft voltooid. Uitgebreid onderzoek
heeft aangetoond dat de interactie
het concentratievermogen tot 4 keer
meer vergroot dan in normale omstandigheden. Tevens geeft het ook
een sterke stimulans in de zin van
lichamelijke sensoren (zicht, geluid,
tast, smaak en geur). De twee weekse
therapie is ook gericht op de rest van
het gezin. Zij zullen eveneens op een
zeer plezierige, intensieve wijze begeleid worden.
De leerlingen van de Kerkuil gaan tus-

Woensdag 22 juni

Start onderbouw: 10.30 uu

Start bovenbouw: 11.15 uur

Stichting WOL op Jaarmarkt
Ook dit jaar is Stichting WOL weer
present op de jaarmarkt van Limmen
en wederom met een spullenkraam.
In voorgaande jaren heeft de spullenkraam een mooi bedrag opgeleverd
voor onze projecten in Burkina Faso.
Ook dit jaar hebben we weer prachtige spullen gekregen die tegen elk
aannemelijk bod mee te nemen zijn.
Ook hebben we nog mooie bronzen
beelden en ander kunstnijverheid uit
Burkina Faso. Dus kom kijken in onze
kraam of er nog iets van uw gading is!
De opbrengst gaat dit jaar naar de
aanleg van een schooltuin op onderwijscomplex Zoodo in Burkina Faso.
Dit onderwijscomplex hebben WOL
en haar partner DSF 10 jaar geleden
samen opgezet. Bijna 700 leerlingen
tussen de 6 en 25 jaar krijgen er les. In
een eerder project hebben we al een
schoolkantine op het complex gefinancierd. Met de schooltuin kan een
groot deel van het voedsel voor de
kantine zelf geproduceerd worden. En
de leerlingen kunnen de biologie lessen in de praktijk toepassen. Dat leert

sen vrijdag 10 en woensdag 22 juni fanatiek op zoek naar mensen die hun
per gerend rondje willen sponsoren. Is
er niemand bij u aan de deur geweest,
maar u wilt toch een bijdrage leveren
voor Zeld(a)en zo’n goed doel…. ? U
kunt een vrijwillige bijdrage doneren
op IBAN: NL17RABO3035332673 t.n.v. Z
van Boheemen.
Uiteraard bent u woensdag 22 juni
van harte welkom om de leerlingen
aan te moedigen en getuige te zijn
van een mooi spektakel om Zelda en
haar familie een helpende hand te
bieden.
Vrijdag 1 juli zal er op een ludieke wijze het totaal opgehaalde geldbedrag
bekend worden gemaakt en zullen
Zelda en haar ouders de cheque overhandigd krijgen.

beter dan alles overschrijven van het
bord. In de tuin kweken de kinderen
hun eigen groente en fruit. Hiermee

Park in Limmen

worden de eenzijdige schoolmaaltijden verrijkt. Al tuinierend leren de
kinderen meer over gezonde voeding.
Zo vergroten we de weerstand van de
kinderen, verminderen we het schoolverzuim en verbeteren we de schoolprestaties.
Een groot deel van het benodigde bedrag voor de schooltuin hebben de
kerken in Limmen, Akersloot, Heiloo
en de Egmonden bijeen gebracht
tijdens de vastenactie. Met de opbrengst van de jaarmarkt hopen we
de financiering rond te hebben.
De jaarmarkt wordt gehouden op
woensdag 29 juni van 14.00 tot 21.00
uur.
Meer informatie op onze Facebook
pagina https://www.facebook.com/
StichtingWOL/ of in onze Nieuwsbrief
van mei 2016, te downloaden via onze
website www.stichtingwol.com.

Leerlingen van onderwijscomplex Zoodo
met hun schoolmaaltijd

Uw donatie is welkom op NL18 RABO
0336 4265 77. Wilt u op de hoogte blijven van de projecten? Vermeld dan
uw adres op de overschrijving van uw
donatie of stuur een berichtje naar
info@stichtingwol.com.

Open Huis
Zaterdag 2 juli a.s. van 13.30 tot 18.00 uur.
U bent van harte welkom!

Ziekentriduüm: 5, 6 en 7 juli 2016
Elk jaar wordt er in de grote kapel van
O.L.Vrouw ter Nood in Heiloo een ziekentriduüm georganiseerd voor ouderen en zieken in onze regio. Dit jaar
op dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en
donderdag 7 juli a.s. Elke dag begint
met een eucharistieviering om 9.30
uur. Op dinsdag en woensdag is er
om 12.00 uur een ontspanningsprogramma en op donderdag 12.00 uur

een viering met handoplegging.
Dinsdag en woensdag worden afgesloten met een meditatieve viering
om 14.30 uur (op donderdag met een
Plechtig Lof) op dinsdag 5 juli om
14.30 uur verleent het dameskoor samen met het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs de zang en is pastor Johan Olling de voorganger in de meditatieve
viering.

Rijksweg 154a - 1906 BL Limmen - Tel. (072) 505 75 15 - info@kleverlaan.nl - www.kleverlaan.nl
Parkeergelegenheid auto & fiets te bereiken via ingang Maatlat.
Vanuit Alkmaar; 1e stoplicht in Limmen links, einde weg rechts.
Vanuit Uitgeest; 1e stoplicht na ons bedrijf rechts, einde weg rechts.
* In verband met de veiligheid tijdens de demonstraties verzoeken wij u om uw kind(eren) zelf te begeleiden en niet alleen te laten rondlopen.
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RIETVELD Huis aan- of verkopen?
M A K E L A A R S

Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Rijksweg102,
102,1906
1906BKBKLimmen
Limmen
Rijksweg
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl

Ons team!

Dé makelaar van Limmen!
Dé
makelaar
van Limmen!
Heeft
u (verkoop)
plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een
Heeft
u (verkoop) plannen?
Bel
dan met
Rietveld
Makelaars
vooradvies
een bij
gratis waardebepaling
en Erik
Nieman
komt
bij u langs.
Ook voor
gratis
waardebepaling
en
Erik
Nieman
komt
bij
u
langs.
Ook
voor
advies
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft. bij
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.
Marion van Stralen

Yvonne van Dijk

M
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K EE LL A
A A
A R
R SS

www.dibolimmen.nl

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
Rijksweg
BK Limmen
T 072 505102,
14 641906
E info@rietveldlimmen.nl
TW072
505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

Yvonne
Yvonne
van
van
Dijk
Dijk

Erik Nieman

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Ons team!
Ons team!

Gerard Tool

Marion
Marionvan
van
Stralen
Stralen

RIETVELD

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair

Uitvaartverzorging

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

Yvonne van Ophuizen

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
Gerard Tool
T 06 21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
Gerard Tool
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

Erik Nieman
Erik Nieman

persoonlijke

Uitvaartverzorging
met stijl en respect
Yvonne van Ophuizen

Van links naar rechts: Gerard Tool, Erik Nieman, Yvonne van Dijk, Marion van Stralen, Rogier Haartman en Mark Admiraal.

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Wilt uBij
een
vrijblijvendaankoop,
adviesgesprek
inzake
uw financiële
bijvoorbeeld
verbouw
of oversluiten
vanmogelijkheden?
uw hypotheek?
bijvoorbeeld
aankoop,uw
verbouw
of oversluiten van uwBel
hypotheek?
OfBijverwacht
u binnenkort
hypotheekrenteverlenging?
dan met:
Bel Gerard
Tool:
dé
financieel
adviseur
van
Limmen!
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

U kunt
mij bereiken
U kunt mij dag
en nacht
072-5055740
/ 06-23582577
dag
en nacht

Rijksweg
Rijksweg102,
102,1906
1906BK
BKLimmen
Limmen
Rijksweg
102,
1906E BK
Limmen
TT 06
21
22
19
15
gtool@hypotheekshop.nl
06
21
22
19
15
E
info@gtmbfa.nl
T 06
21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
W
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid
www.gtmbfa.nl
W
www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

bereiken
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Uw auto, onze schade.
“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur. (v.a. 24 juni!)
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

JAARMARKT LIMMEN
29 juni 2016
14.00-21.00 uur

Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

